
  תיחומה של ההתנהגות הארגונית– 1יחידה 
 

 הכוונה –האחת :  ידי שתי זיקות בולטות �המאופיינות על, ההתנהגות הארגונית עוסקת בקשת של התנהגויות
 –והאחרת , אישיות או אחרות, כלומר התנהגות החותרת להשיג מטרות כלשה�, משימתית) אוריינטאציה(

 . בוצה ובארגו�המושפעת מהימצאות האד� בק, התנהגות
 ארגוני� כאלה . מושג מיוחד לארגוני� שלה� מטרות תכליתיות ליצור מוצרי� ושירותי� ואספקת�– ארגו�

 ארגוני עבודהא שכיר נקראי� "המעסיקי� כ
, משרדי ממשלה,  ספר�בתי,  חולי��בתי, כגו� מפעלי תעשיה, ההתנהגות הארגונית עוסקת בארגוני עבודה גדולי�

 .'מוסכי� קטני� וכד, מספרות, כגו� חנויות, ופחות בארגוני� הקטני�', בנקי� וכד, יטאותאוניברס, צבא
אגודות , כגו� קהילות מגורי�, ההתנהגות הארגונית ג� איננה מרבה לעסוק במערכות מאורגנות אחרות

 .'תנועות פוליטיות וכד, וולונטריות
. בי� האד� לבי� הארגו�) אינטראקציה( הגומלי� עוסק במפגש ובפעילותהיא תחו� מדעי  ההתנהגות הארגונית

כאשר ה� נמצאי� , השולטי� בהתנהגות� של אנשי� ונשי�, הוא מבקש להבי� את התהליכי� והמנגנוני�
 .ואת השפעת� עליה�, במסגרות ארגוניות

כדי , יאו�תו# כדי חלוקת עבודה ות, הפועלת, כלי� וחומרי� אחרי�, מידע,  מערכת של נושאי תפקידי�–ארגו� 
למשל מת� ,  זו החותרת להשיג מטרות כלשה�–התנהגות האד� במערכת משימתית ותכליתית . להשיג מטרות

 . היא מוקד המחקר והעניי� של ההתנהגות הארגונית–שירות רפואי או ייצור מכוניות 
לי� מתחומי� השאו, חקר התנהגות� של היחיד או קבוצות העבודה בארגוני� נעשה בכלי� מושגיי� מפותחי�

 :אחרי� של מדעי החברה והניהול 
 בחקר התנהגות ארגונית מדגישות את הצורות המבניות של הסמכות ותפקידי התעסוקה הגישות הסוציולוגיות

�את ממד המנהיגות בארגוני� ואת , את יחסי הגומלי� בי� המערכת הפורמלית והבלתי פורמלית שבתוכו, בארגו
 .ארגוניתההקשר התרבותי של הפעולה ה

בהסתגלות� ההדדית של אנשי� לארגוני� ושל ארגוני� ,  מתמקדות ביחסי הפרט והארגו�הגישות הפסיכולוגיות
 . אישיי� בארגו��מוטיבציה ויחסי� בי�, בתהליכי תקשורת, לאנשי�

 .את תהליכי קבלת ההחלטות בארגוני�, יותר מאחרות,  חוקרותהגישות הניהוליות
 א� –בות את נושאי קבלת החלטות והסמכות בארגוני� לתהליכי כוח רחבי� יותר  מרחיהגישות הפוליטיות

� .במבני סמכות פורמליי� וא� בתהליכי� בלתי פורמליי� של גיבוש השפעה ובניית מנהיגות וקואליציות בארגו
הארגו� ה� חוקרות את התנהגות .  מטפלות במודלי� של התנהגות כלכלית רציונלית בארגוני�הגישות הכלכליות

 . כמה ולמי, אי#, מה לייצר ולשווק: כמו , בשאלות
באמצעות מושגיו וכליו של תחו� ההתנהגות הארגונית אפשר לחקור ולהבי� לא רק את התנהגות� של יחידי� 

רשויות , קהלי לקוחות, ספקי�( וע� סביבת� בי� ארגוני�אלא ג� את התנהגות� ביחסי� , בתו� ארגו�וקבוצות 
 .)'השלטו� וכו

מנסה להבי� את האלטרנטיבות המעשיות , ההתנהגות הארגונית מבקשת לשפר את הביצועי� של הארגוני�
 .העומדות בפני מקבלי החלטות בתו# ארגוני� וחוזה את תוצאות הכרעותיה� בפתרו� קונפליקטי� ובעיות

 א# למרבה ל עובדיהסבר שההנהלה היא האחראית להפעלה נכונה שטיילור  –  )הטיילוריז�( הניהול המדעי 
על יסוד ניתוח מדעי מדוקדק של , הוא הציע שיטות לתכנו� תהלי# העבודה. הצער אי� לה את הידע המתאי� לכ#

 יבחרו את העובדי� פיה� �שעל, כמו כ� הציע שיטות. הכלי� והכישורי� האנושיי� הנדרשי�, המטלות
 ידי �כי העובדי� מונעי� לעבוד רק על, לור הניחטיי.  על טיב עבודת�ויפקחואות� ידריכו , המתאימי� ביותר
יהיו מעונייני� למכור את עבודת� במחיר גבוה ככל האפשר תמורת , וכאנשי� רציונליי�, תמריצי� כלכליי�

שבו העבודה תתבצע , כי בשיטות מדעיות מתאימות אפשר להגיע למצב, הוא האמי�. מאמ$ קט� ככל האפשר
כי עובד יהיה מוכ� לקבל עליו לבצע , הוא ג� הניח.  יותר ותמורת שכר גבוה יותרבמאמ$ קט�, ביעילות רבה יותר

אלא א# ורק בשכר העבודה ובמאמ$ הכרו# , עבודות שגרתיות ולא יתעניי� בתהלי# התכנו� והניתוח של העבודה
ת פשוטות לחלק את העבודה למשימו, הציע לצמצ� את שיקול דעתו של העובד בביצוע מטלותיו, לפיכ#. בהפקתו

ולדאוג לתנאי עבודה פיזיי� ולכלי עבודה , להנהיג סידורי פיקוח צמודי� על העבודה,  גוניות ככל האפשר�וחד
טיילור האמי� כי א� ישכללו את כלי הניתוח והמדידה של . תקיני� ומתאימי� ככל האפשר למשימות העבודה

ולהפחית את שחיקתו , ז אנרגיה וזמ� לא מנוצלבזבו, העבודה יהיה אפשר להסיר מכשולי� כדוגמת חוסר יעילות
 . האד� בתהלי# העבודה�של כוח

ה� חשדו שהיא דר# חדשה . האיגודי� המקצועיי� והעובדי� עצמ� קמו כמבקרי� לשיטה ביקורת על שיטה זו 
, ה� סירבו להצמיד הצמדה מלאה את שכר העבודה לתפוקה. ומתוחכמת לניצול העובדי� ולהגברת קצב העבודה

כי מדידות העבודה שערכו טיילור ואחרי� היו , ה� ג� הראו.  פי פריו� העבודה�בטענה שזו איננה נקבעת על
 .במקרי� רבי� בלתי אנושיות

י העלאת "ג� התעשייני� לא ישמו  את תורת טילור במלואה בעיקר בשלב שבו היו צריכי� להעלות את הפריו� ע
 .שכר העובדי�

ל דעתו של העובד ואת קשריו החברתיי� רק לתחומי התנהגות פיזי� ומכני� תו# טיילור ניסה לצמצ� את שיקו
יצירת תנאי , דגל בהפחתת שחיקה אנושית טיילור , מצד שני. הדגשת השיקולי� הכלכלי� וההנדסיי� בעבודה

 . עבודה הולמי� ובהתאמת כישורי� לסוג העסוק הנדרש ובשיטות של עדוד תמריצי� כספיי� על הישגי� ומאמ$
הנובעי� , אפשר להג� על הפועל מפני ניצול ושחיקה, )באופ� שיטתי ומדעי(שא� הניהול נעשה כהלכה , הוא סבר

 .מתנאי עבודה ושכר גרועי�



 הפיזיולוגיי� והפסיכולוגיי� התעשייתיי� הראשוני� מתחו ביקורת על עבודותיו של :יחסי אנוש בעבודה 
ה� הציעו .  דווקא את היעילות הכלכלית וההנדסית�לות האנושית ולאובניגוד אליו ה� הדגישו את היעי. טיילור

 :אשר מכווני� , קריטריוני� אחרי� ליעילות האנושית
 . להפחית עייפות אנושית ולא רק להגדיל תפוקה. א
 .למדוד קצב אישי בעבודה ולא קצב עבודה קבוע לכול�. ב
 .ביכולת ובמוטיבציה של העובדי�, ינ� מתחשבי� בשונישא, לקבוע תקני� אישיי� לעבודה ולא תקני� כלליי�. ג
ולא רק את ההיבט , המשפיעי� על היעילות האנושית, להביא בחשבו� את מכלול הגורמי� האנושיי�. ד

 .הפיזיולוגי
סוציולוגי� באותה תקופה גילו כי לקבוצות העבודה ולרקמת היחסי� הבלתי פורמלית בארגו� השפעה מכרעת על 

 .יצועית של היחידהתנהגותו הב
חברת החשמל המערבית לציוד "שהשתיי# ל, סדרת ניסויי� בחקר יחסי אנוש החל במפעל הותור� ניסויי הותור�

החוקרי� גילו כי יחסי� ואמו� בעבודה ה� המפתח , בניסויי� אלו". ניסויי הותור�"וה� נקראו , בשיקאגו" חשמלי
,   המבנה הבלתי פורמלי של קבוצת העבודהוגילו כי החוקרי�  עוד עמדו. להבנת התנהגות� היצרנית של הפועלות

ואלה , ה� עמדו על העובדה שלפיה יש לקבוצה חוקי� משלה. לא חפ% את המבנה הפורמלי ואת חוקי המפעל
בלתי , התברר כי היה קיי� תק� ברור, למשל, כ#. מכתיבי� מידה רבה של אחידות בהתנהגות הפרטי� שבה

עובדי� שקצב עבודת� מהיר דיווחו . למרות קיומה של מערכת שכר עידוד, קה שיש לייצרשל כמות התפו, רשמי
ועובדי� שקצב עבודת� איטי נטו לא אחת לדווח על יותר תפוקה מזו שייצרו , על פחות תפוקה מזו שייצרו בפועל

ורות רבות א# ג� גינו בצ, נורמות הקבוצה לא אפשרו לעובדי� שקצב עבודת� איטי מדי להתעצל. למעשה
התפוקה הוגבלה למה שנתפס . עובדי� שקצב עבודת� מהיר מדי, מקצת� מילוליות ומקצת� פיזיות, ומגוונות

 .בלי כל קשר למדיניות ההנהלה ולשיטות העידוד שננקטו, בעיני חברי הקבוצה כתפוקה הולמת
או , � הפורמלי הנכבד יותרלמרות מעמד, איסור על הממוני� להתנשא, למשל. היו ג� נורמות קבוצתיות אחרות

ואפילו במעט גילויי� של , בנידוי חברתי, מי שהפר נורמות אלה הסתכ� בלגלוג. איסור חמור להלשי� להנהלה
החוקרי� עמדו ג� על . מי ששמר על הנורמות של הקבוצה זכה ליחס של כבוד, לעומת זאת. אלימות פיזית

שקבע מי משוחח או , במנהיגי� טבעיי� ובמבנה חברתי, ת קבוצו�ה� הבחינו בתת. ההתחברויות בתו# הקבוצה
החוקרי� הבחינו . מי מכתיב את הטו� בנושאי� שוני� ועל מי נגזר להיות בלתי אהוד ודחוי, משחק ע� מי

שלפיה הלכידות החברתית של הקבוצה הייתה מטרה חשובה לרוב העובדי� לא פחות מ� התועלת , בעובדה
, עובדה זו בלטה.  להפיק מעבודתו או מנאמנותו לחוקי המפעל ולהוראות ההנהלהשיכול היה כל עובד, האישית

 .שגילו נאמנות רבה יותר לקבוצה מאשר להנהלה, בהתנהגות� של מנהלי העבודה בקבוצה, בעיקר
 פי � סבר שארגוני עבודה מעוצבי� על– מקגרגור  כיווני התפתחות מאוחרי� יותר בגישת יחסי אנוש בעבודה

כדי להמחיש את הטיעו� הזה הציע שתי . שמנהלי� מפתחי� לעצמ�, סוד או תיאוריות מסוימותהנחות י

כי אנשיו ה� עצלני� ,  המנהל מאמי�Xבארגו� טיפוסי מסוג  .Y ותיאוריה Xתיאוריה  –תיאוריות מנוגדות 
� מעשיה� עד יש לפקח עליה� ולכוו� את, מטבע� וכי יש לכפות עליה� משמעת כדי להשיג את מטרות הארגו

�התגמול , ולפיכ#, שה� חומרני�, הוא ג� מאמי�. מכיוו� שה� נעדרי יזמה ורצו� לתרו� לארגו�, לפרט האחרו

שבחברה , המנהל פועל מתו# הנחה,  לעומת זאת,Yבארגו� מטיפוס . היחיד בעבור ביצוע העבודה הוא כספי
 ועל כ� התגמול החומרי איננו יכול לשמש ,מפותחת ומודרנית מסופקי� רוב צורכיה� החומריי� של העובדי�

כי עובדיו אוהבי� לעבוד כש� שה� אוהבי� ,  מאמי�Yהמנהל בארגו� . בסיס בלעדי למוטיבציה שלה� בעבודה
שבה� , א� רק תינת� לה� ההזדמנות להיות מעורבי� בתהליכי קבלת ההחלטות ובקבלת אחריות. לנוח ולהתבדר

ישמחו לפעול למע� מטרות הארגו� ויגלו נאמנות ומסירות ,  כושר היצירה שלה�יביאו לידי ביטוי את דמיונ� ואת
 .בעבודה

וקרא לנטוש את , Y פי ההנחות של תיאוריה �המעוצבי� על, עצמו האמי� ביעילות� של ארגוני עבודהמקגרגור 

יתר דמוקרטיה פתיחות ו, המושתת על התחשבות, באמצעות פיתוח סגנו� ניהולי שתפני, Xההנחות של תיאוריה 
� . אישיי� בי� עובדי� לבי� מנהלי��ביחסי� הבי

ומצבי� שאינ� , המתבקשי� לתאר בעיסוק� מצבי עבודה משביעי רצו�,  גילה ממצא עקבי לגבי אנשי�–הרצברג 
�. אחריות ואתגרי� בעבודה, עבודה מעניינת, הישגיות: היו , התכונות שאפיינו מצבי� משביעי רצו�. משביעי רצו

אווירה , תנאי עבודה גרועי�, שכר ירוד, אפשרויות קידו� דלות: היו , ונות שאפיינו מצבי� בלתי מספקי�התכ
שכר הול� , כי סביבת עבודה נעימה, עוד נמצא. יחסי עבודה לוחמניי� ונוקשות של ההנהלה, מתוחה וחשדנית

כי במצבי� מ� הסוג , מסקנה הייתהה. א# אינ� מגדילי� את שביעות הרצו�,  שביעות רצו��וקידו� מחלישי� אי
ואילו במצבי� מ� הסוג השני , הקשורי� לתכונותיו הפנימיות של העיסוק, הראשו� פועלי� כוחות מניעי� חיוביי�

 .א# אי� בה� משו� כוחות מניעי�, היוצרי� סביבת עבודה נעימה או בלתי נעימה, פועלי� גורמי�
גילה כי מנהלי� מצליחי� התאפיינו בסגנו� התנהגות שתפני ודמוקרטי יותר ממנהלי� כושלי� שהיו ליקרט 

 .קרובי� לסגנו� נהול אוטוקרטי
התבוננות בהתנהגות הארגונית מ� הזווית של יחסי אנוש בעבודה איננה נקייה  ! ביקורת על גישת יחסי אנוש 

הקיימי� ברוב מקומות ,  והארגו�מאילוצי הטכנולוגיההתעלמה לחלוטי� גישה זו . מהטיות בלתי רצויות
שאינה מאפשרת תמיד , של כל הארגוני� בסביבה כלכלית פוליטית וחוקיתהתעלמה מתלות� , כמו כ�. העבודה

ג� . להנהלת הארגו� לעצב מתכונת של יחסי אנוש בעבודה מ� הסוג המשת% והמעשיר את תחו� עיסוקו של העובד
ה� גילו חשדנות כלפי ניסיונ� של מצדדי הגישה הזו . נגדות� של האיגודי� המקצועיי�עוררה את התגישה זו 

 שלא כל העובדי�, מחקרי� חדישי� יותר ג� הראו. להציג יחסי אנוש במקו� העבודה כתחלי% לייצוג עובדי�
מרובי אתגרי� כמו כ� לא כל העובדי� מסוגלי� לבצע תפקידי� . מסוגלי� להיות מעורבי� בעבודה או רוצי� בכ�

שאיננה מלווה , כי בניית יחסי אנוש תקיני� בארגו�, במש# הזמ� ג� התברר. כהמלצתו של הרצברג, ואחריות



אי� בה כדי לבנות אמו� בקרב , התגמולי� וכללי המשחק שבקבלת החלטות, בשינויי� מהותיי� במבנה הסמכויות
 מתנגדי� אחרי� טועני� כי מנהלי� . ריו� בעבודהואיננה מסוגלת להגביר בעצמה את המוטיבציה והפ, העובדי�

 .מטפחי� שביעות רצו� של עובדי� בענייני� פעוטי� על מנת שהעובדי� לא יתנגדו בענייני� מהותי� יותר
 :הממד האישי בהתנהגות ארגונית 

שעמו , רפרטואר התנהגותי וסגנו�, אישיות,  אוס% של מאפייני� ותכונות המקבעי� אופי– "המטע� האישי"
כי אי� הארגוני� יכולי� , בתהלי# זה של הסתגלות הדדית נראה.  ארגו��נדרשת הסתגלות הדדית של יחיד

עליה� להתמודד ע� , כאשר ה� מנסי� לעשות זאת.  פי רצונ��בנקל את היחיד ולעצב את התנהגותו על" ללוש"
 .חמש קבוצות לפחות של גורמי� אישיי�

     
כ# ג� , אמונות ודעות בתחומי חיי� אחרי�,  פי תפיסת עול�� כש� שהיחיד פועל על– )קוגניציה(מאפייני הכרה 

�במהל# חיי העבודה מתגבש אצלו . שבו הוא פועל, מבט אישית על המציאות בארגו�לכל אד� נקודת , בארגו
�העומד לרשותו והאופ� שבו הוא מעבד , ארגונידפוס זה נבנה על יסוד המידע ה. דפוס של אמונות ודעות על הארגו

תפיסות מסוימות של . ועל יסוד הציפיות והדרישות של הארגו� ממנו ויכולתו להיענות לדרישות אלה, מידע זה
לדוגמא הפרשנות שהוא נות� להרכב התגמולי� , היחיד ה� גמישות ומשתנות בהתא� לשינויי� בסביבתו

לדוגמא , תפיסות אחרות ה� עמוקות ומושרשות ואינ� משתנות בנקל. הגינותוהעונשי� הארגוניי� במונחי� של 
� כ� �ועל, הארגו� מעוניי� להשיג שיתו% פעולה של היחיד, בדר# כלל. מידת הכבוד שהוא רוחש לבעלי שררה בארגו

ו לפעול לעיתי� משנה הארגו� מטרות וכיווני פעולה ולפיכ# עלי, ואול�. הוא משתדל להיענות לציפיות חבריו
שתי מגמות אלה כרוכות בשינויי� של ממש . לשינוי ערכי� ותפיסות, כלומר. לשינוי הציפיות של חבריו

 .שאינ� משתנות בנקל, בהתנהגות הארגונית ובמערכות ארגוניות
גירויי� . כלפי גירויי� שוני�נטיות מוקדמות להגיב בדר� חיובית או שלילית  לכל אד� –התנהגות היחיד בארגו� 
. היחיד נוקט עמדה בתחומי� אלה. 'הממוני� וכד, תהליכי העבודה, מטרות העבודה: בארגו� יכולי� להיות 

. בחיי� הארגוניי� נודעות חשיבות והשפעה רבות ה� לתוכני העמדות בתחומי� השוני� וה� לאופ� שבו ה� מובעות
שפיע על התנהגויות ארגוניות כמו עמדה שלילית של עובדי� כלפי ממונה ביחידה מסוימת יכולה לה, לדוגמא

 .היעדרויות ותחלופה
 נפשי, כוחות או רצו� להשקיע מאמ$ פיזי, במידה זו או אחרת,  בכל אד� פועלי�– מאפייני מוטיבציה

כאשר כוחות אלה נוגעי� למוטיבציה בעבודה יש לה� השפעה מכרעת על . ואינטלקטואלי בתחומי פעילות שוני�
 . על יכולתו של הארגו� להפיק תועלת ממשאבי האד� העומדי� לרשותורמת התפקוד של היחיד ו

 .המתאימי� לביצוע פעילויות ותפקידי� מסוימי�, אוס% כישורי� וכשרונות לכל אד� – מאפייני יכולת ולמידה
�. ומקצת� הוא רוכש באמצעות תהליכי למידה בתו# הארגו�, מקצת הכישורי� והכשרונות הוא מביא עמו לארגו

 .לות הלמידה היא מפתח להבנת חלק נכבד מיעילות� של התנהגויות בארגו�יעי
שהתעצבה בעברו ואשר יש בה ג� מבנה רגשי מוגדר ,  היחיד מביא עמו לארגו� אישיות– מאפייני� רגשיי�

 נדרשת בכל מציאות חברתית ולא) פנטזיות(יצרי� ודמיונות , מידת ריסו� רגשי של דחפי�. ומרוס� פחות או יותר
, ע� זאת. התכליתיות והמשמעת בארגו� מגבילות את יכולתו של היחיד לבטא את רגשותיו, ואול�. רק בארגוני�

ולהימנע בכ# ה� מהדחקה מוגזמת של רגשות וה� מתסכול " שליליי�"ו" חיוביי�"היכולת לבטא רגשות 
� . ומתוקפנות מיותרי� היא יכולת חיונית לתפקוד יעיל בארגו

 ?אפייני� האישיי� במכלול ההתנהגויות הארגוניות מה מקומ� של המ
בקצה אחד נמצא התאמה מרבית בי� דרישות ההתנהגות . כי ארגוני� נמצאי� על רצ% דמיוני כלשהו, אפשר לומר

בקצה האחר . 'רגשות וכו, השקפות, יכולות, של הארגו� מ� היחידי� העובדי� עבורו לבי� מאפייניה� האישיי�
חוסר .  התאמה מוחלטת בי� דרישות הארגו� לבי� מאפייניה� האישיי� של חברי הארגו��של הרצ% שוררת אי

 �ההתאמה יכול להתבטא בחוסר התחשבות מוחלטת של הארגו� באנשיו בעת שהוא מציב אות� לתפקידי� בארגו
חוסר ההתאמה יכול להתבטא ג� בהתנהגות גחמנית של היחיד ובחוסר התחשבות . ומטיל עליה� משימות

 . דרישות הארגו�ב

מאפייני 

 הכרה

 עמדות

מאפייני 

 מוטיבציה

מאפייני 

יכולת 

 ולמידה

מאפיינים 

התנהגות  רגשיים

היחיד 

 בארגון



בי� הארגוני� " עסקות"מתרחשי� חליפי� או , בי� שני הקצוות הקיצוניי�, במקו� כלשהו על הרצ% הדמיוני הזה
והרכב ,  פי הרכב הצרכי� והתכונות האישיות מזה�אלה נקבעי� על" עסקות"תנאיה� של . לבי� היחידי�

 היחיד נדרש לוותר על צרכי� חשובי� או על אי�מוצלחות " עסקות"ב. הדרישות והמשאבי� של הארגו� מזה
, לעתי� קרובות. א# עליו לעמוד במשימות ובהתנהגויות חברתיות ורגשיות מתאימות, ביטוי אישיותו והשקפותיו

, במקרי� רבי�, היחיד מוכ� ומעוניי�, לדוגמא. אי� ניגוד של ממש בי� צורכי היחיד לבי� דרישות הארגו� ממנו
בתנאי שיוכל לעמוד בה� ובתנאי שישפרו את מעמדו ושכרו , בתחו� תפקידו המקצועיללמוד דברי� חדשי� 

. אי� להתעל� ממצבי� שכיחי� של ניכור בי� היחיד לבי� הארגו� ושל ניסיונות לניצול הדדי, ע� זאת. בעבודה
משבשי� , ד�מצ, ואלה, אי� הארגו� מכיר בצרכי� האישיי� של חבריו ומונע מה� תגמולי� שוני�, במצבי� אלה

�מפחיתי� את האפקטיביות שלו ואינ� מממשי� בעבודה את היכולות , בצורות שונות את פעולת הארגו
יידרשו יותר ,  בי� דרישות הארגו� לבי� צורכי הפרטרצו� שאי� בה� איזו� משביע" עסקות"ב. האמיתיות שלה�

�ארגו� כזה ג� . ו מתקני הביצוע הנדרשי�כדי להבטיח שחברי הארגו� לא יסט, משאבי פיקוח והכוונה של הארגו
יעזבו או , שכ� עובדי� שלא יוכלו להסתגל למסגרת,  אד��יצטר# לספוג עלויות גבוהות יותר של תחלופת כוח

 . יפוטרו
 :הממד הארגוני בהתנהגות ארגונית 

�ר מתחלפי� לכ� לארגו� יש ישות עצמאית ג� כאש. האנשי� העובדי� בארגו� ה� אמצעי� לקיומו של הארגו
 . לארגוני� אינטרס משלה� אשר אינו חופ% בהכרח לאינטרסי� של חבריו. חבריו

�המצויי� , לש� כ# ה� נזקקי� למשאבי� חומריי� ואנושיי�, ארגוני� מוקמי� כדי להגשי� מטרות כלשה
 ה� לש� קבלת משאבי� וה� כשוק פוטנציאלי, כל הארגוני� תלויי� במידה מכרעת בסביבת�. בסביבת�

 מקצת� כלכליי� –מותנית בגורמי� רבי� ,  אד��וביניה� משאבי כוח, היכולת לגייס משאבי�. לתפוקותיה�
מקצת� חברתיי� , )קיומ� וזמינות� של ידע וכלי� מתאימי�(מקצת� טכנולוגיי� , )מצב השווקי� השוני�(
י� פוליטיי� לתמו# במטרותיו של נכונות� של גורמ(או פוליטיי� ) הרכב� ואופיי� של הקהילות המצויות בסביבה(

�מאפייני� דפוסי מבנה ותרבות , כמו את היחידי� העובדי� בו, את הארגו�). ולעתי� א% בעצ� קיומו, הארגו
המספקת , לסביבה(וחיצוניות ) לחברי הארגו� ולמטרותיו(הטומני� בחוב� מחויבויות פנימיות , מגובשי�

משו� שנוצרו והתגבשו מתו# אילוצי� ומגבלות של ,  בנקלדפוסי� אלה אינ� משתני�). משאבי� ותמיכה
ג� לארגו� יש בעיית , בדומה לבעיות הסתגלותו של היחיד לארגו�, לפיכ#. משאבי� ויכולות אנושיות וטכנולוגיות

כל ארגו� . קשיי הסתגלות קיצוניי� ה� בעצ� בעיית הישרדות. הסתגלות לשינויי� ולדרישות פנימיות וסביבתיות
, נכונות הסביבה לספק לו משאבי� ותמיכה איננה מובטחתשכ� , כדי לשרוד בסביבתו,  במידה זו או אחרת,נאבק

המטרות העומדות בפני הארגו� , למעשה. אלא מותנית בהחזר של תפוקות מועילות מ� הארגו� לסביבה
 . והטכנולוגיה העומדת לרשותו מכתיבות במידה לא מבוטלת את המבנה שלו

 ?דר ארגוני אפקטיבי כיצד לקיי� ס
את המטרות שלשמ� הוקמו ומספקי� את שאיפות , במחיר סביר, ארגוני� המשיגי�,  כלומר–ארגוני� מצליחי� 

 התאמות בי� האינטרסי� והיכולות של � ה� ארגוני� המתאפייני� ביכולת גבוהה לגשר על ניגודי� ואי–חבריה� 
ארגוני� לא מוצלחי� מנסי� לכפות את רצונ� על . הארגו�היחידי� והקבוצות לבי� האינטרסי� והדרישות של 

. שאינ� מצליחי� לאכו% משמעת מינימלית כלשהי על חבריה�, ארגוני� לא מוצלחי� ה� ג� ארגוני�. חבריה�
�, עד כדי החלשת הכושר לפעול בצורה מתואמת,  אישיי� והקבוצתיי� מעמיקי��בארגוני� כאלה הניגודי� הבי

 . רות שלשמ� הוקמוכדי להשיג את המט
בטכנולוגיה , יכולתו של הארגו� לעצב דפוסי� יציבי� של שיתו% פעולה והרמוניה מותנית במורכבות מטרותיו

ככל שגוברי� המורכבות והגיוו� בתו# הארגו� . ובידע העומדי� לרשותו ובגיוו� המשאבי� האנושיי� הדרושי� לו
שדפוס היחסי� בתו# הארגו� וע� , וגדל הסיכוי, פעולה מלאי�קטנה יכולתו להגיע לתיאו� ולשיתו% , ובסביבתו

 . הסביבה יהיה פחות שתפני ויותר תחרותי וקונפליקטואלי
מגבלות וג� הזדמנויות המשפיעי� על האפקטיביות של הארגו� ושל ההתנהגות ,  מסכת של אילוצי�– "התניות"

� . בארגו
 התנהגות הארגו� וא התנהגות חברי הארגו� 

 קיו� נפרד א# בסופו של דבר אנשי�  לתפוס את הארגו� כישות יוצרת רוש� שבאמת מדובר בישות בעלתהיהנטי
 � .ה� המחליטי� מה יהיה בארגו

 .המצויי� בסביבה ארגונית ונושאי� תפקידי� ארגוניי�,  אוס% התנהגויות של יחידי�– התנהגות הארגו�
לאחידות כוח הדוח% ,  גיסא�מחד:  ההתנהגות הארגונית המשפיעי� על עיצוב, יש לצפות לשני כוחות מנוגדי�

למטרה , במאמ$ משות%, תיסע" עגלת הארגו�"כדי ש,  ההתנהגות של נושאי תפקידי� שוני� בארגו�ולתיאו�
א� מפני שמשימות הארגו� דורשות התמחות , לשונות ולבידול בהתנהגויותכוח הדוח% ,  גיסא�מאיד#. המיועדת

, שוני� זה מזה בדעותיה�, בעיקר אלה המוצבי� בעמדות השפעה,  מפני שחברי הארגו�וא�, וגיוו� מקצועי
 .   בנטיותיה� וביכולת התעסוקה והניהול שלה�, במזג� האישי

 
 
 


